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Abstract

The issue of critical discourse analysis has become a concern for researchers, literary scholars and critics
themselves, as a result of the breadth of critical lesson areas and the variety of theories, methods and
terminology. Since criticism is so important, it has also become a subject for study and analysis. While the
literary text is bearable, criticism in general is unlikely because it is constantly formed in a space of
knowledge concerned with intellectual origins, adheres to the methodological limits, and belongs to a tree of
mind. This means that the analysis of critical discourse requires greater accuracy, and can be practiced in
a very private and fertile space, within the so-called (criticism of criticism). Our research proposes to follow
three main axes in the analysis of critical discourse. It deals with the priorities of the emergence of criticism
of literary texts and historical foundations and monitors the nature of the critical lesson and its affiliation,
as it evidences the power of other discourses on critical discourse represented by the philosophical,
religious, social discourse and others, that is, the power of the coordinator over criticism and the decline of
its essential role. The second is the theoretical and conceptual axis. It deals with the intellectual boundaries
of terms and concepts, which requires putting the concepts in their proper scientific quorum. The structure
deals with literal criticism as a text, that is, the operative text of the critical text within its linguistic
boundaries, which contributes to drawing the kinetics (text) of the critical discourse and its sin. The
purposes are directed towards the interpretation of the process of assets and interaction such as: parties to
the discourse and institution, and society, and others. As well as the interpretation that requires reading
the extinct aspects of the meaning; especially in the texts of the original critical theories that need to be
understood and accurate understanding in order to be accurate in application. From this scenario, our
research suggests that the analysis be carried out with a vision based on the follow-up of its historical
meanings, and the most important cognitive joints, with an intellectual methodology that looks at the
overall issues to shed light on the ways in which its textual structure is formed and the potential of its
knowledge.
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تحليل الخطاب النقدي
قراءة في السياقات المعرفية والتاريخية
األستاذ المساعد الدكتور محمود عايد عطية  -جامعة الموصل
الملخص
صارت قضية تحليل الخطاب النقدي تشغل بال الباحثين ودارسي األدب والنقاد أنفسهم ،نتيجة
التساع مجاالت الدرس النقدي وتعدد نظرياته ومناهجه ومصطلحاته .ولما كان النقد على هذه الدرجة من
األهمية فقد تحول إلى مادة للدراسة والتحليل هو اآلخر ،وإذا كان النص األدبي ح ّمال أوجه فإن النقد في
األعم ال يحتمل ذلك ،ألنه يتشكل باستمرار في فضاء معرفي يعنى باألصول الفكرية ،ويلتزم بالحدود
المنهجية ،وينتمي إلى شجرة ذهنية ما ،وهذا يعني أن تحليل الخطاب النقدي يتطلب دقة أكبر ،والممكن أن
يمارس في حيز شديد الخصوصية والخصوبة ،ضمن مايسمى بـ(نقد النقد) .يقترح بحثنا اتباع محاور ثالثة
رئيسة في تحليل الخطاب النقدي؛ األول:المحور التاريخي؛ ويتناول أوليات ظهور نقد النصوص األدبية
وأسسها التاريخية ويرصد طبيعة الدرس النقدي وانتماءه،إذ يستجلي سلطة الخطابات األخرى على الخطاب
النقدي متمثلة بالخطاب الفلسفي والديني واالجتماعي وغيرها ،أي سلطة النسقي على النقد وانحسار دوره
األساس .والثاني :المحور النظري والمفهومي؛ ويعنى بالحدود الفكرية للمصطلحات والمفاهيم ،مما يقتضى
وضع المفاهيم في نصابها العلمي الصحيح.والثالث :المحور النصي ،إذ يتطلب هذا األخير مستويات بناء
الخطاب وتفسيره ورصد مقاصد؛ فيتناول البناء حرفيّة النقد بوصفه نصا ،أي منطوق النص النقدي بحدوده
صيّة ) الخطاب النقدي وخ ّ
طيّته ،أما المقاصد فتتجه صوب تفسير
اللغوية مما يسهم في رسم حركية ( ن ّ
سيرورة األصول والتفاعل مثل :أطراف الخطاب ومؤسسته ،ومجتمعه ،وغير ذلك .فضال عن التأويل الذي
يستدعي قراءة الجوانب المندثرة من المعنى؛ وباألخص في نصوص النظريات النقدية األصلية التي تحتاج
الى فهم واستيعاب دقيقين كي يكون التطبيق دقيقاً.
ومن هذا التصور يقترح بحثنا هذا إجراء التحليل برؤية تستند إلى متابعة منعرجاته التاريخية ،ومتابعة
تكون بنيته
أبرز مفاصله المعرفية ،بمنهجية فكرية تنظر في القضايا الكلية لتسليط األضواء على كيفيات ّ
النصية وتجلّي مكامن معرفته.
الكلمات المفتاحية :الخطاب ،النقد األدبي ،التحليل ،المنهج ،النصوص.
مدخل:
إن تحليل الخطاب النقددي يعندي كونده مدادة للدراسدة والنظدر ،ومدن المنطقدي أن كدل مدادة يمكدن أن
تحلل ال بدّ أن تكون لها بنية محددة تحكمها على نحو عام ،ولكن الخطاب النقددي قلمدا يمكدن أن يكدون كدذلك،
ألن االفتراض األول يتطلب التساؤل في ما الخطاب النقدي؟ ولكي ال تكدون اإلجابدة ارتجاليدة ،فإنهدا البدد أن
تتطلب بحثا مفاهيميا لدي معتدادا ،ألن تسداؤال كهدذا ينطدوي علدى قددر عدا عل مدن التعقيدد "فنقداد األدب يتبندون

International Journal of Language Academy
Volume 7/3 September 2019 p. 298/313

300 Mahmoud Ayed Attia

ويناقشددون وجهددات نظددر شددديدة التبدداين حددول النقددد وكي د يجددب ان يكددون"( )2وأحددد أسددباب هددذا التبدداين هددو
تراكمية المعرفة النقدية ،فكل حدديث نقددي ذي بدال يمثدل إضدافة حقيقيدة للخطداب النقددي بوجده مدن الوجدوه،
وسيرورة النقد وصيرورته ال تعندي التجداوز أو القطيعدة المعرفيدة التامدة ،فالممارسدة النقديدة قدد تسدتعين بمدا
يناقضها في لحظة من لحظاتها لضرورة تقتضيها دالة نصية ما.
إن خصوصددية الخطدداب النقدددي متأتيددة مددن طابعدده الجدددلي اإلشددكالي فهددو بالمحصددلة لددي شددي ا أو
مفردة أو مصطلحا ،إنما هو مفهوم مرن يستوعب عديد األفكدار المنظمدة والنشداطات الذهنيدة المبرمجدة ذات
االهداف المحددة ،ومحاولة نفي النقد أو الحديث عن موتده بددعوى الالتحديدد أو دعدوى "أن مفهدوم النقدد هدو
في أساسه مفهوم مشوش ،وأن اي تحليل مفاهيمي سوف يؤدي فقط إلى عرض المشكلة ولي إلى إنهاء ذلدك
التشويش"( )3هو أمر غير دقيق كما نعتقد ،ألن محاولة تثبيت الخطاب النقدي وتوحيده تعندي أنندا نطالدب بدأن
ال تقددوم للنقددد قائمددة ،إال أن سددعة الخطدداب النقدددي وشددموله وتعدددده ومقارنتدده بالحقددائق الثابتددة فددي غيددره مددن
المجاالت ال تعني أننا نتحدث عن وهم أو خرافدة تسدمى الخطداب النقددي ،فدنحن نتحددث عدن موضدوع وهدذا
الموضوع موجود بالفعل والممارسة واالستمرار ،فطالما كانت للنقد وظيفة فهذا يعني أنه له ما يبرره.
إذن المشكلة ليست في عجز النقاد عن توحيد خطابهم ورؤاهم وال فدي عددم اتفداقهم علدى مدذهب أو
منهج ،ولكن الحقيقة النقدية التي يمكن أن تكون ندواة مشدروعية الخطداب النقددي بوصدفه حقدال لده مكاندة بدين
العلوم االنسانية األخرى هي طبيعة هذا الخطداب ،فالمنداا النقددي ال يندتعش فدي ظدل التقوقدع واالنكفداء علدى
سبيل واحدة ،بل ينفتح في فضاء يتغيدا إصدابة هددف متحدر باسدتمرار وهدذا الهددف يتمثدل بالنصدوص التدي
تحتاج إلى أدوات تطور ذاتها وتنتج أساليب جديدة كي تضارع خصوصية هدذا الخطداب وتدتمكن منهدا ،وبمدا
أننا نسير في فلك الثقافة واللغة فيجب أن نؤمن بضرورة التماس ما يعين على إدرا أهداف النقد وهدذا يعندي
أن أي منجدز نقدددي قدديم أو حددديث يبقدى يدددور فدي مجددرة الخطداب النقدددي ويبقدى فدداعال علدى مددرور التدداري
النقدي ،فتبقى حاجة الناقد قائمة لألفكار النقدية قديمة أم حديثة ،كمدا أن "المنداهج النقديدة ال تمدوت وال تنتهدي
بالمعنى الحقيقي ،وإنما تتجداوز ولكنهدا تظدل جدزءا مدن تداري حركدة النقدد وتطدوره"( )4فالشدروط التاريخيدة
للخطاب النقدي تقتضي تنوع هذا الخطاب على مختل مستوياته من منطلقاته وأصوله إلى ظروفه وأطرافده
فال يمكن عد التاري النقدي يسير بخط نام ذي اتجاه واحد ،بل هو يمثدل منعرجدات فكريدة يمكدن أن تشدكل أو
تسددتدعي إعددادة قددراءة تدداري الخطدداب النقدددي ،و"كددل تدداري النقددد األدبددي يمكددن أن نعيددد كتابتدده مددن منظددور
مقامات التألي التي هي األشراط الحافة بنشدوء مضدامينه ،وهدي الظدروف التاريخيدة التدي ألمدت بصدياغته،
وكذلك المالبسات االجتماعيدة التدي رافقدت لحظدات اإلفضداء بده ،وربمدا هدي أيضدا المؤسسدات الثقافيدة التدي
تنطق باسم األعراف المجتمعية أو تترجم مقاصد القمم العليا في معمار السلطة القائمة"( , )5فمفهدوم الخطداب
النقدي إذن يحتضن أفكارا وثقافات ومعارف ومناهج شتى ،وبقدر نصيب الناقد من هدذه األشدياء تكدون عدتده
المفهومية ،وكلما زادت عدته المفهومية زادت فرصته فدي القددرة علدى إدرا الحقدائق األدبيدة ،واتسدع ذهنده
الستيعاب وظيفة النقد التي ال تتوقد علدى فهدم الدنص أو تأويلده ،ولكنهدا تنطدوي علدى إبدداع اخدر يتولدد عدن
تصورات الناقد وأفكاره وذائقته ولغته ،وبالمحصلة سدتكون العمليدة النقديدة عمليدة انتداج خطابدات فكريدة مدن
(2

) سؤال منطقي -ماهو النقد؟ :جون م .إيلي  ،ضمن :ماهو النقد؟ :بول هير نادي ،ترجمة :سالفة حجاوي،
مراجعة :عبد الوهاب الوكيل ،ص.28
(3
) م.ن ،ص.36-35
(4
) دليل النظرية النقدية المعاصرة :بسام قطوس ،ص.13
(5
) األدب وخطاب النقد :عبد السالم المسدي ،ص.306
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طراز خاص .ولدذلك فخطداب النقدد لدي ملحقدا سدطحيا لدألدب ،وإنمدا هدو قرينده الضدروري ،أو هدو تحويدل
السلو التأويلي التلقائي إلى سلو احترافي( )6وهنا تكمن خطورة الخطاب النقدي بوصفه متابعدة واختدراق،
فهو متابعة ألنه يقتضي ضرورة احترام السنن والمناهج؛ التي تراكمت عبر العصور المعرفية المتتابعة التي
تهم دارسي األدب ونقاده بصرف النظر عن أزمنتهم وثقافاتهم .وهذا الجانب مدن الخطداب النقددي ينتمدي إلدى
ما يسمى النظرية النقدية التي ترى أن قيمدة الحقيقدة األدبيدة فدي قضدية معيندة ،ولدذلك فهدي تسدعى إلدى وضدع
أنظمة معرفيدة متوازندة تسداعد علدى فهدم تلدك القيمدة وتسدعى الكتشدافها مدن خدالل سلسدلة مدن العمليدات ذات
الجا نب النظري التي يمكن تطبيقها عمليا ،فـ "األصل في النظرية النقدية أنها عالمية ال تنتمي إلى وطدن دون
آخددر أو إلددى أمددة دون أخددرى ،ولكددن خصوصددية كددل أمددة تكمددن فددي ثقافتهددا التددي تجسدددها لغتهددا وحضددارتها
وتعطيها من ثم هويتها"( .)7وهي اختراق ألن الناقد مطالدب بإعطداء شديء جديدد كيمدا يكدون متفدردا ومختلفدا
ومتميدددزا ،وال يتحقدددق االختدددراق إال عبدددر رؤيدددة الناقدددد"وهي تتمظهدددر مدددن شدددبكة مدددن المكوندددات الذاتيدددة
والموضوعية والمعرفية والثقافية ،وبوساطة عملية االندماج الحر والفعال والمنتج بين المدوردين المركدزيين
بين المنهج /الشخصية الناقدة يشكل الخطداب النقددي وتتأسد هويدة الكتابدة النقديدة"( )8وال يمكدن أن تكتمدل
صورة الخطاب النقددي فدي الدذهن إذا تدم تجاهدل تداري النقدد الدذي بمعرفتده تتحقدق شدرطية اكتمدال الخطداب
النقدي.
والفرضية التي بين يدينا هي أن الخطاب النقدي ال يتشكل إال عبدر شدبكة مدن العالقدات المتضدافرة
من  -1:تاريخ النقد -2 .النظرية النقديةة -3 .اإلجةراء النقةديلالتطبيقي وتحليدل الخطداب النقددي يجدب أن
يطال هذه الجوانب بطريق أو أخرى ،ألن تجاهل أي جانب منها يعني وجود فجوة من حيثيات هذا الخطداب،
ويمكن أن نوضح العملية بالشكل اآلتي:

إجرائية الخطاب

النقدي
إذ يرتكددز تحليددل الخطدداب النقدددي علددى هددذه المحدداور ،ألن المعرفددة بتدداري النقددد تضددمن معرفددة
بموضوع النقد وتحدده ،بناء على األنساق المعرفية لكل حقبة ،ومن ثم النظرية النقدية التي تساعد في معرفدة
األصول النظرية والفكرية لكل نظرية نقدية وتضدع االفتراضدات والتوجهدات والوسدائل الجديددة ،وتسدهم فدي
)

(6

انظر :نقد النقد ،رواية تعلم :تزفيتان تودورف ،ترجمة :سامي سويدان ،مراجعة :ليليان سويدان،
ص.16
(7
) دليل النظرية النقدية المعاصرة ،ص.16
(8
) تجلي الخطاب النقدي :محمد صابر عبيد ،ص.117

International Journal of Language Academy
Volume 7/3 September 2019 p. 298/313

302 Mahmoud Ayed Attia

إنجاز مشروعها بتحويله إلى مناهج نقديدة ،وتحددد أطدر مصدطلحاتها وحددودها ،وتضدمن عددم االندزالق فدي
هاوية التلفيقيدة بتطبيدق وظيفتهدا المنهجيدة ،أمدا مجدال التطبيدق؛ فيدتمخع عدن إنجداز الفعدل النقددي وتحقيدق
أهدافدده التطبيقيددة واسددتراتيجياته الفكريددة ،إذن يمكددن أن نقد علددى شددبكة العالقددات التددي تجعددل مددن الخطدداب
النقدي خطابا ممكنا ،وهدي موضدوع النقدد ومنهجده وهدفده ،وهدذا مدا يحقدق اكتمدال دائدرة مدا يسدمى الخطداب
النقدي.

أوالً :تاريخ الخطاب النقدي:
تتطلب حقيقة الخطاب النقدي معرفة بالحيثيات التاريخية ألولياته ،وكيفيات نموه وظروف تحوله
واآلليات التي اعتمدها في مسيرته الطويلة ،فمن المعروف أن بدايات الخطاب النقدي المنهجي المدون تعتمد
على فروض واستنتاجات عقلية في جلها ،ألن األدلة الثابتة لم تكن تتوافر على نحو دقيق ،فقد تكون هنا
خطابات نقدية مندثرة بفعل الثقافات الشفاهية األولى ،كما يعتقد ،باالستناد إلى ظهور النصوص األدبية
األولى التي ال تعرف لها بداية محددة لحد اآلن ،نتيجة لعدم توافر األدلة الثابتة عن ذلك ،مما يجعل الصورة
التي ينبثق عنها الجدل النقدي مستمرا ،وربما كانت الطريق الفضلى للتأسي لتاري النقد هي اعتماد
الفرضيات الشائعة عن تلك األوليات وعن طبيعة ذلك النقد ،إذ يبدو أن طبيعة النقد تتغير على وفق تغير
النظرية النقدية ،فتضع النظرية توجهاتها وأفكارها ومنطلقاتها بناء على نقد األفكار السابقة ،أو تطويرها ،أو
تخطيها وتحنيطها ،على أنها مجرد ماض تنبغي معرفته وتنبغي مجاوزته في الوقت نفسه ،فالتاري النقدي
ال بد أن يكون فاعال حتى في االتجاهات المضادة التي تشتغل في جانب ال تريد له أن يكون جزءا من ذلك
الماضي ،إذن يجب أن تكون هنا مشاركة ثقافية تقوم على التفاعل أو المناقضة ،وهذه المشاركة "تتطلب
جهودا أكبر من خالل المعرفة التاريخية باألشكال والتطورات المتغيرة في تاري األدب"( )9وتاري النقد،
ألنه هو الذي يحفظ تلك األشكال ويسلط األضواء على قوانين تكونها وتشكلها ،ويسهم في مناقشة حيثيات
ظهورها ،وامتياز بع ع تلك األشكال على غيرها ،فبينما كان النقد يعمل على حفظ التاري األدبي ويناقش
معطياته ،فإن التاري النقدي هو اآلخر بأم الحاجة إلى ما يحفظ مقوالته ،ويحدد هويته ،ويناقش حيثياته،
و"الفكر النقدي لم يحمل  -بما يكفي -هموم الحيثيات المتصلة بإنتاج النص النقدي ذاته ،لم يكن في قائمة
األجندة اإلبستيمية بند خاص يتحدث عن نشوئية النص النقدي أو لنقل يتحــدث عـــــــن جنينيكية ذا
النص"( )10لذا ستكون عملية تحليل الخطاب النقدي منقوصة ومشوشة من دون النظر إلى تلك األوليات
والحيثيات..
أ -الذوق األدبي والخطاب النقدي:
إن ما يمكن معرفته عن تاري النقد يأتي مدن قدراءة معطياتده التدي نشدأت بوصدفها مالحظدات قدد ال
يمكن تشخيصدها ،إذا افترضدنا أن االديدب يعمدل علدى تعدديل عملده باسدتمرار ويعمدد علدى انضداجه بالمتابعدة
الدؤوبة التي لم يكن له أن يسميها نقدا ،فضال عن وجود المتلقي الذي لدم يكدن لده دور واضدح فدي إنتداج فعدل
نقدي يسهم في التأسي لبددايات نظريدة فعليدة ،فثمدة مالحظدات يطلقهدا هندا أو هندا ال تعددو أن تكدون حكمدا
ذوقيا ،وهذا ينطبق على أوليات النقد فدي البي دة العربيدة وغيدر العربيدة القديمدة  ،وهندا تحديددا يمكدن الوقدوف
)

نظرة وظيفية للنقد :ماري وجي فالدي  ،ضمن :ما هو النقد؟ ،مرجع سابق ،ص.135
) األدب وخطاب النقد ،ص .300
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على نقطة مهمة في تاري النقد وتدعو إلى التمييز بين النقد والالنقد على نحدو ابتددائي ،فدال يمكدن إدراج كدل
حديث عن األدب تحت الئحة النقد "وكما قال هيوم ...ال يمكن للنقد الذي ال يغوص في التفاصديل ،وال يمتلد
باألمثلة واالستشهادات  ،أن يكون مفيدا ،فإن ما يجعل النقد قابال لتوفير المعلومات ،وللتمييز والتنور هو تلدك
الق درة على تحديد المزايا والعيدوب .وهدو عمدل أشدد صدعوبة مدن االستحسدان أو االسدتهجان"( )11وعلدى هدذا
األساس يمكن القول أن فاعلية النقد وخصوصيته تتطلب التمييز بين النقد والتذوق ،فإذا كانت المسدألة النقددي
مجرد آراء عشوائية ترتبط بظروف شخصية المتذوق وأوضاعه ،فهذا يعني أن النظرية فدي الحقدائق األدبيدة
والمكونات الجمالية للنصوص لن تبقى لها قيمة ،ألن الفكر هنا ال يتجه نحو النص وإنمدا يتموقدع حدول الدذات
التي قد تفتقر لسبل المعرفة النقدية ،وتعجز عن تقديم وص أو شرح أو تدليل على مكامن القوة أو الضع ،
أو ال تستطيع الكش عن خبايا الدنص ،والحدديث هندا دومدا عدن نصدوص تسدتحق النقدد ،ومدع ذلدك ال يمكدن
إلغاء نموذج التذوق من تاري النقد بوصفه مرحلة ابتدائية أسهمت في إذكاء الفطنة النقدية ولفتت إلى ما يراد
قوله عن النص ،أو ما يمكن قوله عنه وعن غيره في سياق حر.
وهنددا يتددأرجح الخطدداب النقدددي بددين الحضددور والغيدداب علددى مسددتويين ،األول :بددين وجددوده الفعلددي
والعملي في المتابعة والتحليل ،وبين كونه مجرد إشارات تدل على غيابه ،والثاني :يتعلق بالمدونة النقدية فدي
مستوى الملفوظ والمكتدوب أو الشدفاهي والكتدابي  ،فدإذا افترضدنا حضدوره علدى مسدتوى الفعدل والعمدل فإنده
صار غائبا ،ألنه لم يكن مدونا هو أو النصوص التي عاصرها ،ومدن هندا يترشدح الجددل حدول الندوع األدبدي
األول فددي الظهددور ،أهددو الغنددائي الددذي يعددززه االسددتنتاج العقلددي والددذوقي أم الملحمددي الددذي يرشددحه الواقددع
الكتابي المدون؟
فمن الثابت في تداري النقدد أنده لدم يكدن هندا خطداب نقددي واضدح ومحددد ،ألنده يفتقدر إلدى تحديدد
الموضددوع الددذي يتطلبدده والمددنهج الددذي يسددير عليدده ،فالنقددد هددو ابددن المعرفددة العلميددة التددي يعززهددا المنطددق
والشاهد ،وهو أيضا فاعلية منظمة على وفق شروط موضوعية ،وهذا يعندي االعتمداد علدى الدذوق األدبدي ال
ينحسر في حقبة تاريخية بعينها ،ألنه قد يظهر في أشد مراحل النقد قوة ،إذا ما صددر عدن شخصدية ال تمتلدك
العدة النقدية التي تناسب النص والمرحلة ،لكن يمكن القول أن التذوق قد يهيمن على حقبدة بعينهدا ،وقدد يوجدد
في حقبة أخرى بمستويات أقل.

ب  -الخطاب الفلسفي والخطاب النقدي:
إن تاري الفكر والنقد والفن ال يعرف بدايات ونهايات معلومة بدقة ،لذا فدإن فصدل حقبدة نقديدة عدن
أخرى أمر بالغ التعقيد ،لكن الذي يبدو أن شوطا كبيرا من النشاط األدبي والنقددي قدد قطدع لنصدل إلدى تحديدد
افتراضي لنقطة جديدة من تاري النقد ،ويبدو لنا أن الخطداب النقددي كدان يتدداول ضدمن نسدق خطدابي مغلدق
يمكن أن يسمى الخطاب الفلسفي ،فقد برزت فلسفة أفالطون في مقدمة الفلسفات التي تناولت خطداب الحقيقدة
على أنه الخطاب الذي يجب أن يحتضن جميع الخطابات االخرى ويوجهها ،وبالتالي تتجه فلسفته إلى رفدع
جميع الخطابات التي ال تدخل في إطارها العقلي ،والحقيقة أن الخطاب الفلسفي ألفالطدون بخصدوص الشدعر
والفنون يعد مفتتحا للخطاب النقدي بمعناه الواضح ،لكن طبيعة هذا الخطاب هدي التدي تختلد  ،فديمكن القدول
أنه خطاب /ضد شعري ،بالمعنى العقلي للكلمة ،ألنه يقدوم علدى إلغداء خصوصدية الفندون ويصدادرها لصدالح
)

اسم وطبيعة النقد :مونرو بيردسلي ،ضمن :ما هو النقد؟ ،مرجع سابق ،ص.155
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الخطاب الفلسفي كما فعل مع كثير من الخطابات األخرى كالسياسة واألخالق ،فـ "لدم يكدن أفالطدون المدؤمن
أبدا بأن الفلسفة هي السبيل لمعرفة الحقيقة راضيا عن إعطاء هذه المكانة الرفيعة للشعر والشعراء في تنش ة
األجيال وإعدادها للمستقبل .أما السبب كما وضحه في الكتاب العاشر من الجمهورية فيكمن في أن كل الفنون
التي تمارس المحاكاة ضارة ومدمرة ألنها تمارس مفعوال سدلبيا علدى القدوى العقليدة عندد المسدتمعين الدذين ال
يملكون المعرفة الكافية التي تحميهم من شرور هذه الفنون وأضرارها ،ولهذا من الواجدب قدول الحقيقدة علدى
الرغم من محبتي منذ الصغر لهوميروس ألنه بالنسبة لي يعدد اسدتاذا لجميدع الشدعراء التراجيدديين وقائددا لهدم
ولكن الحقيقة تأتي قبل حب هوميروس وسأقولها"( )12ومجمدل مدا يمكدن قولده هندا هدو أن أفالطدون لفدت إلدى
ضرورة العناية باألدب ،بوصفه حقال ال يمكن تجاهل فاعليته االجتماعية والنفسية إال أنه حاول ايضدا تحجديم
هددذا الحقددل وتغييددر طبيعددة موضددوعه ،فعقلنددة الخطدداب الشددعري واألدبددي عمومددا هددي الغ داء لقيمتدده الفنيددة
التعبيريددة ،وعلددى هددذا األسدداس يمكننددا القددول أن الدددور الددذي يؤديدده الخطدداب الفلسددفي بخصددوص األدب هددو
خطاب مضاد للحقيقة األدبية ،ألن الحقيقة الفلسفية تدفعنا نحو معقولية يقينيدة بينمدا تنحدو الحقيقدة األدبيدة نحدو
حقيقة ال عقلية ،أو باألحرى افتراضية.
ولحسددن ح دظ الخطدداب النقدددي فددإن بددروز الفيلسددوف أرسددطو يشددكل منعرجددا مهمددا فددي تدداري هددذا
الخطاب ،ألنه بملكته التحليلية حرر بعع مقدوالت النقدد مدن مقدوالت الفلسدفة ،ففلسدفته تسدير فدي نسدق أكثدر
فضائية من ذي قبل ،فهو يجعل الفلسفة منهجا في التفكير في جميع الحقدائق الفلسدفية وغيدر الفلسدفية ،وليسدت
إطدارا لنتدائج قبليدة قددد ال تجدد مشدروعيتها إال فددي إطدار مدا يرسددم لهدا سدلفا ،وهددذه الديناميدة والحيويدة جعلددت
اشتغاله بالنقد يتوصل إلى فهم موضوع النقد أوال ،إذ"تبين صناعة الشعر أن المعرفة عندد أرسدطو تعتمدد فدي
المقددام األول علددى قددراءة منهجيددة تحليليددة متأنيددة وعميقددة للدنص األدبددي .فعلددى الددرغم مددن كوندده فيلسددوفا مددن
الطراز األول ،إال أنه كناقد لدم يعدالج األدب فدي إطدار المجدرد والمطلدق ،ولكدن حللده مدن خدالل التعامدل مدع
النص األدبي بشكل مباشر باعتبار هذا النص اكتماال للفعل المحاكى .ولهذا جاء نقد أرسطو على شدكل وثيقدة
راقيددددة لرجددددل عددددرف كيدددد يال حددددظ ويشدددداهد ويفصددددل األنددددواع واألجندددداس األدبيددددة ويحلددددل خصائصددددها
ومميزاتها"( )13وعلى الرغم من ذلك فإن النقدد الدذي يقدمده أرسدطو يعتمدد فدي الواقدع علدى االنتقائيدة والميدل
للتعقيل أيضا ،وهذا يعني أن الشعرية لديه ملتبسة أو تفقد أبرز خصائصها النوعية ،فهي لم تكدن تعندي الخلدق
واالب داع ولكنها تعني البناء والتألي  ،ولدذلك ال تتطدرق التحلديالت الدواردة فدي كتابده الشةعرية أو فة الشةعر
إلى كل أنواع اإلنتاج القولي الذي نسميه الشعر ألنه أغفل الشعر الغنائي المنفرد ولم يشر إليه وهذا يعندي أنده
لم يدخل ضمن نطاق الشعر ،فالنص الشعري على وفق نظرته يتحلى بنمط تأليفي خاص ،ويرمي إلى تحقيق
غاية محددة التمثيل( )14وبهذا لم يكن للنقد أن يضاهي ما أنتج من نصوص في الكم والنوع.
وفي السياق نفسه تأخذ الفلسفة دورها بوصفها محكمة نقدية طوال العصدور الوسدطى ،إذ أن هيمندة
الفكر المسيحي على الساحة الفكريدة برمتهدا وضدع النقدد فدي زاويدة ضديقة عليهدا أن تمدارس عملهدا فدي ظدل
رقابددة الكنيسددة ،فقددد وظ د آبدداء الكنيسددة الحقددول الفكريددة لخدمددة الالهددوت المسدديحي وطالددب فكددر العصددور
الوسطى الفلسفة بـ "أن تق من الالهوت موق الخادم من سيده وجعل اإليمان شرطا سابقا للفعدل فقدال بأنده
لكي تعقل ال بد من أن تؤمن"( )15ولهذا فإن الكتابات األدبية هي أول ما عليه أن يلتزم بهذه التعداليم ،ومدن ثدم
(12

) النظرية النقدية الغربية :عيد الدحيات ،ص.28
) النظرية النقدية الغربية ،ص.41
(14
) انظر :تحليل الشعر :جان  -ميشال غوفار ،ص.9
(15
مدخل إلى تاري اآلداب االوربية :عماد حاتم ،ص.107
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فإن النقد الذي يجب لن يمدارس عليهدا يقدع فدي خاندة النقدد األخالقدي اسدتنتاجا ،الدذي يتطلدب االعتدراف بندوع
معدين مدن اآلداب ونفدي غيرهدا ،وتددعو إلدى فددرض موضدوعات معيندة علدى األدب تدأتي مدن خارجدده ،وال
تتولد عن الخصائص الفنية القارة في النصوص ،وهذا جزء من استراتيجيتها الشمولية ،لذا فإن جل الكتابدات
األدبية ال تأتي نتيجة إبداع أوال ولكنها تعتمد على ما موجود في تلك التعاليم "وفي قصدائد بدرودان -حدوالي
عام 400م -شاعر التيني مسيحي ،تتمثل الفضائل في صراع دائم مع الشرور ،وغالبا ما تكون األخالق من
الكتب المقدسة أو من الكتابات الورعة"( ،)16وعلى ذلك فدإن الخطداب النقددي لدم يكدن خطابدا مسدتقال ،ال فدي
موضوعه وال في منجهه ،فمعظم الكتابات األدبية ،وأهمها من الناحية الفنية واألدبية ،ظلت بعيدة عن أضواء
النقد حتى وقت متأخر ،ولم تسلم كثير من الكتابات المهمة من سطوة هدذا المدد الفلسدفي مثدل كتابدات الشداعر
اإليطددالي دانتددي الددذي نجددد مالمددح الفكددر الوسدديطي فددي ثنايددا كتاباتدده ،حتددى فددي الكوميددديا اإللهيددة فقددد حملددت
بصمات المضامين الوسيطية وأفكارها( ،)17فهوية الخطاب النقدي تبدو مفقودة إلى حد بعيد في ظل الخطداب
الفلسفي ،إذ إنها ظلت منزوية في زاويدة مدن زوايدا التداري األدبدي والثقدافي وتحتداج إلدى اسدتخالص وإعدادة
تأري .
ج  -الخطاب العلمي والخطاب النقدي:
بات من المعروف أن عصر النهضة وضع العتبات األساسية لكدل مدا هدو حدديث فدي الفكدر العلمدي
واإلنساني ،بفضل تركيزه على النتائج الملموسة التي حققها العلم التجريبي وانعك ذلك جليا على الدراسدات
األدبية والنقدية بوصفهما نموذجا للدراسات اإلنسانية ،وصارت مهمة الناقد محاولدة تطبيدق المنداهج العلميدة
على اآلداب والفندون ،ألن الفكدر البشدري لدم يعدد مؤمندا بدأي ضدرب مدن ضدروب المعرفدة مدن دون التحقدق
والتمحدديص بحثددا عددن نتددائج مقنعددة تددتخلص مددن آثددار االنطباعيددة والتصددورات المسددبقة و"المقصددود بددالمنهج
العلمي تطبيق قوانين العلم الصرف على األدب ،فقد تطدورت العلدوم الفيزيائيدة والكيميائيدة فدي القدرن التاسدع
عشدر بفضددل اسدتعمال مددنهج جديددد ينصدرف عددن الوقدائع إلددى القددوانين ويطبدق النقدداد بجدرأة مددنهج التوضدديح
العلمددي علددى المؤلفددات األدبيددة"( )18ويتجلددى ذلددك باسددتثمار نتددائج البحددث التدداريخي وتطبيقدده علددى األدب
ومحاولة اكتشاف العالقات التاريخية المرتبطة بالنص األدبي من خالل معطيات الزمان والمكان "فكدان هدذا
يمثل الترجمة العلميدة النزعدة التاريخيدة فدي دراسدة األدب ونقدده ،وضدرورة االهتمدام بدالتوثيق ،وعددم قبدول
األشياء كمسلمات ،واالعتماد علدى العقدل والبرهدان ،والتعامدل مدع النصدوص مدن منطلدق درجدة نسدبتها إلدى
أصحابها وتوثيقها"( )19إلى غير ذلك ،وبهذا فإن المنهج العلمي يركز على ظروف إنتاج النص وآليات تكونه
وعالقاتدده الخارجيددة  ،وارتباطدده بغيددره مددن اآلداب والفنددون ،وذهددب إلددى التعليددل واالسددتنتاج ضددمن حتميددات
يفترضها ال تهتم باألدب وتهتم باألدب ،إذن هو لم يركز على طبيعة الموضوع األدبي وخصوصيته وفرادتده
بوصفه مادة أدبيدة بالمقدام األول ،بدل وضدعه ضدمن السدياق التداريخي إلنتداج المعرفدة وتكونهدا واضدمحاللها
بعامة ،لكن الالفت في هذه المرحلة هو ظهور التيارات األدبية كالرومانسية مثال ،التدي أسدهمت فدي زعزعدة
القناعة في ما يمكن أن يكون عليه الدنص األدبدي ،وطالبدت بتغييدر التصدورات السدابقة عدن األدب مدن ناحيدة
موضوعه تبعا لرؤيتها للتاري ؛ إذ كانت"هي التي تبلور وعي األنسدان بدالزمن وتصدوره للتداري  ،ووضدوح

(16

)

) النقد الجمالي :أندريه ريشار ،ص.73
انظر :مدخل إلى تاري اآلداب األوربية ،ص.112
(18
) المدخل إلى مناهج الدراسة األدبية ،ص.114
(19
) في النقد األدبي :صالح فضل ،ص.18
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فكرة التسلسل واالرتقاء"( )20إال أن ذلك لم يؤثر في منهج النقد بدل فدي الموضدوعة األدبيدة ،ألن الرومانسدية
تكونددت مددن تيددارات تتبدداين فيمددا بينهددا فددي التصددورات والددرؤى ،فمنهددا مددا يتجدده للمسددتقبل ومنهددا مددا يحتفددي
بالماضددي ،لكنهددا لفتددت إلددى ضددرورة إدرا خصوصددية األدب التعبيريددة والفنيددة التددي يجددب أن تتحددرر مددن
القواعد الصارمة والقوالب الجاهزة.
وقد استمرت هيمندة العلدوم التاريخيدة علدى النقدد لمددة ليسدت بالقليلدة  ،فقدد اسدتثمر كدل مدن التداري
وعلم النف وعلم االجتماع من األدب للتدليل على الحقائق التي يشتغل فيها وتكدون مددار اهتمامده  ،فلدم يكدن
النقددد ليتحددرر مددن تلددك التبعيددة موضددوعيا ومنهجيددا ،ألن النتددائج التددي كددان يتوصددل إليهددا كانددت تصددب فددي
مصددلحتها أكثددر مددن مصددلحة النقددد ،إال أندده البددد مددن القددول أندده أفدداد مددن تلددك التخصصددات لفددت االنتبدداه إلددى
ضرورة تشخيص موضوعه وضرورة استقالل منهجه في الدراسة والتحليل ليكتسب شرعية الحضور.
د -الخطابل والخطاب النقدي:
كانت المراحل السابقة التي تم عرضها في مجال تاري النقد تشكل جزءا مهمدا مدن مرجعيتده ذات
البعد الفلسفي والعلمي على الرغم من اشتغال الجانب األدبي والنصدوص فدي الطدرف اآلخدر التدي كاندت مدن
جهتها تتحر في فضاءات مختلفة وبي ات متبايندة ،وكثيدرا منهدا كدان بعيددا عدن عدسدة العلمداء أو تصدورات
الفالسفة ،وتشكل تلك النصوص الحلقة المفقودة من تداري النقدد التدي تددل عدل التطدور الطبيعدي لألشدياء فدي
ظل سيرورتها وصيرورتها ،ونقول هذا ألن الموضوع األساس للنقد هو األدب وغيداب الموضدوع أو تغييبده
يعني التضحية بالجزء األهدم مدن العمليدة النقديدة والخطداب النقددي  ،ويبددو للمدتمعن أن هدذه الحدال اسدتمرت
حتى وقت قريب ،في محاولة افتكا النقدد لموضدوعه ومنهجده مدن الحقدول األخدرى وهدذا ال يعندي أن جميدع
المباحث الفلسفية والعلمية لم تقدم أيدة خدمدة للخطداب النقددي كمدا ذكدر ،بدل أفداد النقدد مدن جميدع المالحظدات
والممارسات السدابقة بطدريقتين علدى نحدو مجمدل ،فأمدا األولدى :فهدي نقددها ونفدي مدا اتبعدت مدن منداهج ومدا
توصلت إليه من نتائج ،والثانية :فقد استعانت بها بوصدفها أصدوال معرفيدة يمكدن اقتدراض بعدع خصائصدها
المنهجية والفكرية التي نجحت في تطبيقها على حقولها.
وما يمكن قوله أن النقد بمعناه المجرد -إن جازت لنا هذه التسمية -شهد تحوال كبيدرا عنددما أسدفرت
جهود متوازية للغويين ونقاد ومنظري أدب عن تجاوز كثير من القضايا الفكرية التي تبناها النقاد سابقا .ومن
تلك القضايا قضية التسلسل التاريخي وترديد األفكار المتناقلدة والتقليدد إلدى ضدرورة التعبيدر عدن خصوصدية
هذا الميدان وخصوصية األفكدار التدي تكدون مدادة موضدوع النقدد( )21ولدم يكدن ليدتم ذلدك لدوال االنكبداب علدى
تفحص ما جاءت به تلك المحاوالت ،وما قدمته لألدب أو باألحرى ما قدمه لها األدب إن صدح التعبيدر ،ومدن
هنا سيتم االهتمام باألدب بوصفه عالما له استقالله وخصوصيته ،ولذلك "تم جلب األنظار وبطريقة قوية إلى
ان ميدان البحث هو العمل األدبي نفسه ،بوصفه كيانا موضوعيا قائما بذاته ومكتفيا بوجوده ،وأنده لدذلك قابدل
ألن يدددرس علددى نحددو مددا تدددرس الحقددائق الموضددوعية الممثلددة لددذاتها ،دون أي إحالددة إلددى تصددورات غيبيددة،
ودون االستعانة بأي عناصر خارجية ،سواء اشتقت هذه العناصر من البي ة والعصر والجدن أو مدن السديرة
الذاتية للمؤل نفسه ،وفي هدذا يتمثدل التحدول المنهجدي الدذي يفدرق بدين االتجداه العلمدي كمدا تمثدل فدي القدرن

) في النقد األدبي ،ص.16
) انظر :نقد النقد ،ص.18
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التاسع عشر وكما تمثل في القرن العشرين"( )22ومن هنا صار التحول الجذري األهدم فدي تداري النقدد ،ألنده
سيعتمد على أس جديدة تكون من صلبه ،وأبرز ما في ذلك التطدور الدذي أحدثده علدم اللغدة ،الدذي لفدت إلدى
تجلي حقائق العلم اإلنساني ومكوثها في اللغة ،فسرية اللغة هي سبب من أسباب صعوبة البحدث فيهدا وكشد
هذه السرية هو الذي أعطى البحث اللغوي خصوصيته وجعل منها مثار بحدث وتقدص ،فصدار الخطداب مدن
خالل مشكلة اللغدة موضدعا جدديرا باالهتمدام ،بدل إنده صدار الميددان العلمدي الجديدد الدذي يقد علدى الطدرف
اآلخر من معادلة المعرفة الذي يقابل المعرفة العلية فدي العلدوم الصدرفة ،ولدذلك فدإن البحدث اللغدوي الحدديث
يعد مطلعا للتناول العلمي للخطاب بوصفه مجاال للبحث فدي الدراسدات اإلنسدانية( )23فتمدت عمليدة التنبده إلدى
الخطاب بوصفه مجاال للبحث سينتشر في مختل مساحات الثقافة والفكر والعلم ،بل يمثل المظهر الذي يميز
بين حقل وآخر فـ "سرعان مدا أصدبح الخطداب فدي العصدر الحدديث موضدوعا للبحدث فدي الفكدر الغربدي ،إذ
خصه كثير من المفكرين والفالسفة بالعناية واالهتمام"( )24ومن هذا المنطلق تظهر دراسة الخطاب بوصدفها
حقال جديدا في المجدال اإلنسداني يقابدل البحدث العلمدي فدي الحقدول األخدرى ولدذلك تطلدب تجلدي هدذا المجدال
الجديد المزيد من البحوث والدراسات التي تبحدث فدي مفهدوم الخطداب ونظرياتده وأسسده ومراميده ،وهدذا مدا
دعدا البداحثين إلدى التركيدز علدى خصوصدية هدذا الموضدوع واسدتقالله ،وضدرورة وضدع حددود تقريبيدة لده،
وباألخص العتماده على النظرية اللسانية التي يتداخل فيها الشعر مع الخطاب في أكثر من تفسدير ،ومدن هندا
يشدهد الخطدداب النقدددي تحدوال جددذريا ينبعددث مددن قلدب علددم الخطدداب أو نظريتدده ،وينتقدل الخطدداب النقدددي مددن
الدراسة العرضية إلى الدراسة التخصصية الموضوعية في الخطاب النقدي .و"نرى أن النقد األدبي قد أنجدز
نقلته المعرفية مقتفيا أثر الفكر اللغوي في إنجاز تحول اإليبستيمي :بالتحرر من سطوة الزمن الفيزيدائي .فأمدا
الفكر اللغوي فبأن دخل فضاء الزمن المنهجي ،وأما النقد األدبدي فبدأن دمدج رحداب الدزمن اللغدوي ...فدالقفزة
الكيفية التي ما فت النقد األدبي يستثمرها هي باألسداس رأس مدن رؤوس أمدوال الفكدر اللغدوي ...إن النقدد قدد
أحسن صنعا عندما استجاب تاريخيا لحركة التطور المعرفدي ،بدل نقدول أنده أثبدت كفداءة عاليدة عنددما اسدتبق
الددزمن فاسددتلهم الجديددد باستشددراف ثاقددب فددي الوقددت الددذي تخلفددت فيدده عددن الركددب معددارف إنسددانية أخددرى
كالتاري وعلم االجتماع ،بل والفلسفة"( )25إذ تمثل هذه المرحلدة حضدور النقدد بامتيداز ،فقدد وضدع قدمده فدي
ساحة المعارف اإلنسانية بطريقة موضوعية تضمن له استقالله.

ثانيا:النظرية النقدية:
تمت اإلشارة إلى أن النظرية النقدية هي األساس الفكري الذي تنطلق منده الممارسدة النقديدة وتعدود
إليه وكانت قد اتسمت بالعمومية وعدم التخصص على مر العصور التي مر بها تاري النقد ،أما اآلن فقد نشأ
تحليل الخطاب بطريقة موضوعية في حضن اللسانيات التي قررت "منذ مطلع القرن العشرين ،ان الكلمدة ال
تحيل على شيء ،إنما على معناه .وترتب على ذلك أن الخطاب ال يحيل على المرجع إنما على األنظمة التدي
تؤطره وتحدد مساره ،ومن ثم فالبحث عن حقيقة حقبة تاريخية ،أو عصر من العصور ،أو ظاهرة مدا ،يجدب
)

(22

مناهج النقد األدبي بين المعيارية والوصفية :عزالدين إسماعيل ،مجلة فصول -القاهرة ،مج،1ع،2
1981م ،ص.18
(23
) انظر :نظرية التأويل ،الخطاب وفائع المعنى :بول ريكور ،ترجمة :سعيد الغانمي ،ص.24
(24
) الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة :عبدهللا إبراهيم ،ص.169
(25
) األدب وخطاب النقد ،ص.86
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أن يتجه إلى الخطاب الذي تمثلت فيه روح تلك األشياء ومعانيهدا ولدي هدي ،وعليده  ،فدإن الحفدر يتجده إلدى
الخطاب مباشرة لسبب رئي  ،هو أن الخطاب مثل لغويا البنية الثقافية لتلك الحقبة أو ذلك العصر"( )26والبد
من اإلشارة إلى األهداف التي كانت اللسانيات تبحث عنهدا هدي السديطرة علدى موضدوعها مدن خدالل تحديدده
وتأطيره وتمييزه عن موضوع العلوم األخرى ،إنسانية كانت أم علميدة ،وذلدك لتضدمن خصوصدية هدذا العلدم
الجديد وتفرده ،كما سعت إلى أسد منهجيدة للددخول إليده ومعالجتده ،وبدذلك تضدمن تحقيدق موضدوعية أكبدر
ودقددة أعلددى فددي مجددال دراسددتها ،ألن أيددة دراسددة موضددوعية تتطلددب صددياغات علميددة تحددول الظدداهرة مددن
العرضية إلى السببية ومن العشوائية إلى المنهجية ،وبذلك تستطيع أن تنتزع االعتراف بهدا بوصدفها علمدا لده
موضوعه ومنهجه( )27وعلى هذا األساس نجد أن األصول الفكرية للسانيات تبدو أبعد مما يمكن اكتشافه فيها
عفويا ،إذ اعتمدت هذه األصول على مناهج العلم التدي تدأثر بهدا سوسدور فدي عصدره ،خصوصدا فدي المدنهج
الوضعي والتجريبي ،كما استندت إلى بعع اإلشكاالت الفلسفية التي بدأت تستشعر عدم تحديدد موضدوعاتها
 ،خصوصا أن "الخطاب في الثقافة الغربية ،نشأ أو األمر إلى جوار اللوغوس لإلحالة إلى الكدالم أو الحدديث
الذي يتص بميزات عقلية"( )28ومدن هندا تدم تحديدد الموضدوع الدذي تريدد اللسدانية بحثده ،بينمدا حاولدت مدن
زاويدة اخدرى وضددع الخطدوط األساسدية لمددنهج التحليدل عبددر منظومدة فكريدة ومفهوميددة واصدطالحية تنتمددي
بالمجمل إلى النظرية اللسانية ،وبما أن مادة اللسانيات أو موضوعها كان فدي متنداول اليدد متمدثال بالنصدوص
والخط ابات فقد "أصبح النموذج اللساني ،معيارا قياسيا لدى الكثير من العاملين في العلوم اإلنسدانية ،واسدتفاد
النقد األدبي أيضا ،شأن غيره من الكشوفات اللسانية .وبقدر تعلق األمر بموضدوع الخطداب تحديددا أو تحلديال
()29
فقد أولت اللسانيات هذا الموضوع جل عنايتها ،ألنه المظهر الدذي تتجده إليده مباشدرة إجدراءات التحليدل"
وقددد وجددد تحليددل الخطدداب لدده تطبيقددات أخددرى فددي الميددادين اإلنسددانية األخددرى كالفلسددفة واألنثروبولوجيددا
واالجتماع والنف وغيرها ألنها تتمفصل مع الدراسات اللسانية لدراسة الخطاب.
وبما أن الخطاب والنص همدا لدب النظريدة اللسدانية بوصدفهما موضدوعا لهدا ،فقدد اتسدعت مجداالت
تحديدهما والتمييز بينهما والبحث في انماطهما إلى درجة يصعب حصدرها ،وألنهمدا ال ينفصدالن عمليدا ،فقدد
تطلب النظر فيهما .وقد اتسعت دائرة مفهومهما وتداخلت إلى حد يددعو إلدى تحديدد كدل منهمدا فجدرى التمييدز
بينهما على أن النص ينحصر في بنيته اللغوية التي تحافظ على كينونتها المادية متجسدة بمفرداتهدا وعباراتهدا
وجملها ،أي في حدودها اللغوية التدي ال تتدأثر بالمعطيدات الزمنيدة للكتابدة أو النطدق ،وإنمدا الدذي يجعدل منهدا
كيانا متغيرا هو طبيعدة التلقدي ،علدى النقديع مدن الخطداب الدذي يتكدون آنيدا فدي انددماج الدنص بدالواقع ومدن
خالله ،فالواقع والظدروف االجتماعيدة والحدال وغيرهدا هدي التدي يتمظهدر فيهدا الخطداب ( )30وهدذا يعندي أن
يشتر الخطاب والنص في الخصائص البنيوية بوصفها مادة لغوية تحكمها قوانين االصطالح اللغوي ،بينمدا
ينفدرد الخطدداب بخصيصددة االنسددجام وهدي مسددألة تددرتبط بددالعرف واالسددتعمال ،ومدن هندا يظهددر التمييددز بددين
النص والخطاب على أس بنيوية وأخرى تداولية وعلى هذا األسداس "يكداد يجمدع أغلدب اللغدويين أن الدنص
يمثل المظهر الشكلي المجرد للخطاب ،بينما يعني هذا األخير الممارسة الفعلية االجتماعيدة للدنص" ( )31وفدي
هددذا الجانددب يقددع الددنص فددي إطددار المتمثددل أو المتموقددع فددي الصددياغات اللغويددة المتضددافرة المكتفيددة بددذاتها،
(26

)

()29

) الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ،ص .173-172
انظر :تشريح النقد :نورثروب فراي ،ترجمة وتقديم :محيي الدين صبحي ،ص.16-15
(28
) الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ،ص.182
(29
) م .ن ،ص.174
(27

راجع :بعع خصائص الخطاب :محمد مفتاح ،مجلة عالمات في النقد-جدة ،مج ،9ع ،30ج ،35مارس 2000م.

( )30مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه :محمد األخضر الصبيحي ،ص.73
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بوصفها بنيات قابلة للوص والتحديد ،ويقع الخطاب في فضاء يتحر عبر نسديجه اللغدوي فدي السديرورات
الثقافية واالجتماعية ،ولغدرض تحديدد معدالم كدل مدن الدنص والخطداب بنداء علدى محدددات الخطداب إذ تمكدن
االشارة إلى"وجود ثالثة مكونات في كل خطاب -المكون األول :كل خطاب مكون مدن جمدل-المكدون الثداني:
كل خطاب مكون من قضايا ودالالت -المكدون الثالدث :كدل خطداب مكدون مدن عالقدات ...كمدا ان كدل مكدون
يحيل إلى مستوى من مستويات تحليل الخطاب وفق ما يقدمه النموذج اآلتي:

الخطاب
جمل
تركيب

قضايا
داللة

عالقات
" ()32

تداول

ومن هنا يمكن الفصل بين النص والخطاب على نحو أوضح ،إذ تمثل الجمل وحددات قدارة فدي كدل
من الخطاب والدنص وال منداص مدن وجودهدا فيهمدا ،بدل هدي مادتهمدا التدي تبددا منهمدا وتنتهدي اليهمدا ،وهدي
المسالة اللغوية بتجليها النحوي المقبول اصطالحيا وعرفيا ،وتمثل القضايا الوحدات المعنوية التي تتلبدث فدي
التراكيددب المنسددجمة بحيددث تددؤدي الوظيفددة المنطقيددة لمقبوليددة الكددالم أو عدددمها فددال يمكددن أن يسددتقيم نددص أو
خطاب دون هذا التالزم المنطقي بين قضاياه التي تعزز وحدته وتؤكد خصوصيته ،باختالفها عن غيرها مدن
الخطابات والنصوص األخرى فأي تنافر بين القضايا يهدد وحدة النص والخطاب ويبدد منطقيته.
وبما أن كال من الجمل والقضايا يمكن وصفهما وتحديدهما وبيان العالقات الشكلية بدين مكوندات أو
عناصر كل منهما ،فيمكن جمعهما تحت ما يسمى السياق "وهذا السدياق علدى صدنفين :خدارجي وداخلدي ،أي
مفارق ومحايث ،أو هما سدياق أكبدر وسدياق أصدغر ،فدنحن عنددما نتنداول الخطداب اللغدوي -ولدو فدي اصدغر
مقاسمه وهو الجملة النحوية التامة .نعتبر بمعيارين :المعيار الدداخلي وهدو حيثيدات التركيدب المتصدلة بعالقدة
أجزاء الكالم بعضها ببعع ويصطلح على ذلك بالسياق ،والمعيار الخارجي وهو حيثيات التداول والتخاطب
ويصددطلح علددى ذلددك بالمقددام ،فددنحن لدددينا إذن عيدداران :سددياق التركيددب ومقددام التددداول"( )33فكددل مددن الجمددل
والقضايا تقع في السياق الدداخلي وهدو يشدمل الخطداب والدنص معدا ،بينمدا يتجده سدياق التدداول أو المقدام إلدى
الخطاب وحده ،وبذلك فإ ن تحلي الدنص يختلد عدن تحليدل الخطداب بنداء علدى مكوندات كدل منهمدا ووظيفتده
"فالخطاب يكون موضوعا لبحث القارئ ،أما النص فهو الذي يكون موضوعا للقارئ النموذجي الدذي يجعدل
منه حقال للتحلي والتأويل غير المحدود ،وفيما ينطوي الخطاب على نظم قابلة للتعيين والوص يحتوي على
شفر ات النص ،ال تتوفر على قيمة بدذاتها ،إن لدم تتعدرض لالسدتنطاق والتأويدل .إن الخطداب يتصدل بالباحدث
( )31األنساق الذهنية في الخطاب الشعري ،التشعب واالنسجام :جمال بندحمان ،ص.8-6
(33
) األدب وخطاب النقد ،ص.302
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الواصد  ،أمددا الدنص فيتصددل بالقدارئ المددؤول"( )34فالسددياقات الخارجيدة تسددهم فدي إبقدداء الخطداب فددي حيددز
التداول والقابلية للوص  ،وذلك بأنه منفتح على القنوات التدي سداعدت علدى إنتاجده واسدتقباله وإعدادة إنتاجده
وتداوله ،بينما تختل عملية استقبال النصوص وتوجيهها ال سيما في األدب والنقد "فآليدة التلقدي عندد التوسدل
بها في تشدخيص الدنص اإلبدداعي تشدتغل فدي زمدن اإلفضداء بدالنص عندد االحتكدا باللحظدة الشدعرية ،بينمدا
تشتغل آلية استقبال الدنص النقددي مدن حيدث تجدوس علدى األنسداق التدي هيدأت مديالده ثدم علدى األنسداق التدي
واكبت شيوعه ورافقته في ترحاله ،فاستقبال األدب آلية محايثة للرسالة اإلبداعيدة واسدتقبال النقدد اليدة مفارقدة
للرسالة النقدية ،األولى جمالية والثانية ثقافية  ،ولكل واحدة منهما سمات مخصوصة"( )35وهذا يدلل على أن
اشتغال كل من النص والخطاب في المنطوق أو التمثيل اللغوي يحتاج تحليله إلدى جملدة عناصدر ،فأمدا األول
فهو تحديدد المنطدوق وكشد عالقاتده ،وهدذه العالقدات هدي التدي تبدين قابليدة كدل منهمدا علدى التفسدير ،إال أن
تفسير كل منهما يختل عن تفسير اآلخر فال يمكدن تفسدير الدنص إال فدي ضدوء نسديجه الدداخلي ،ولهدذا تبقدى
عملية التفسير منطوية على ذاتها بوصفها بنية ال تنتمدي إال لعالمهدا الخدارجي بوصدفها رسدالة مشدفرة ،ولهدذا
فإن فتح نوافذها نحو الفهم والمعنى والداللدة ال يدتم إال بالتأويدل ولدي بالسدياقات الخارجيدة ،فهدي تحتداج إذن
إلى إعادة صياغة التمثل على نحو جديد ال يضعه إال المؤول ،أما في الخطاب فإن التفسير مدرتبط بالسدياقات
االجتماعية األخرى لذا فهي ليست رسالة منكف ة على ذاتها لغويا ،بل تشتغل في عالم التداول.
ومن هنا يمكننا القول أن تحليل الخطاب النقدي يستعين بجملة من األمور التي تعطيده وجهدة معيندة
وتعينه على فهم مقاصدده ،ومنده تداري الخطداب وتحوالتده الفكريدة والمعرفيدة ،وأطدراف الخطداب مدن مندتج
ومستقبل ،ومؤسسات الخطاب ،كالمؤسسات الفكرية والسياسدية والدينيدة واالجتماعيدة ،والسديرورات الثقافيدة
واالجتماعية بعامة ،لذا نجد أن تحليل الخطاب يتموقع ويتمفصل مع عديد الفروع المعرفية ،كالتحليل النفسدي
()36
أو السوسيولوجي أو اللساني أو األنثروبولوجي وغيرها
ثالثا :اإلجراء النقدي(تطبيقات الخطاب):
يعد اإلجراء النقدي تتويجدا للفكدر النظدري متمدثال بتداري النقدد ونظريتده ،فدإذا كدان التداري النقددي
يبحث في حددود موضدوع النقدد ،وكاندت النظريدة تبحدث فدي منهجده ،فدإن اإلجدراء هدو هددف العمليدة النقديدة
برمتها ،ولذلك البد ألي خطاب نقدي أن ينجز وعوده باستجالء مكامن النصوص والكش عن بواطنها .وقدد
تغير هدف النقد عبر تاريخه ونظرياته إذ كان يبحدث عدن أحكدام قطعيدة وربمدا قدد تكدون جداهزة وانطباعيدة،
لكن الخطداب النقددي بمعنداه المعاصدر ال يركدز علدى جيدد النصدوص أو ردي هدا أوال ،بدل يتجده إلدى مقبوليدة
الددنص أو معقوليتدده نقددديا ،ألندده يددؤمن بددالقيم الثقافيددة وتعددددها وحركيتهددا ،ولددذلك فددإن األهددداف التددي يريدددها
اإلجدراء أهدداف نقديددة محضدة ،غايتهدا االسددتقراء والتحليدل والتأويدل تبعددا لألنظمدة المنهجيدة التددي تعتمدد فددي
التطبيق ،ومن هنا يمكن القول أن اإلجراء النقددي ال يعندي الولدوج إلدى كنده الدنص دون استبصدار وتخطديط،
ولهددذا فالبددد لكددل إجددراء نقدددي مددن اسددتراتيجية تأخددذ بالحسددبان أطددراف الخطدداب النقدددي برمتهددا ،ألن عمليددة
التحليل ال تنفصل عن البنية التكوينية للناقد التي يغذيها كل من تاري النقد ونظريته ووسائله اإلجرائية فالناقد
(34

) الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ،ص.185-184
) األدب وخطاب النقد ،ص.311
(36
) راجع :في سوسيولوجيا الخطاب من سوسيولوجيا التمثالت إلى سوسيولوجيا الفعل :عبد السالم حمير،
والمصطلحات المفاتيح لتحيل الخطاب :دومينيك مانغونو ،ترجمة :محمد يحياتن.
(35
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عندما يقدم على تحليل نص ما يوظ كل عدته المفهومية من أجل تحريدر نقدد يتسدم بالموضدوعية والفدرادة،
ولذلك فهو يستعين بتاري النقدد ليدروز النقطدة التدي يريدد أن ينطلدق منهدا ألن المفداهيم النقديدة لهدا مرجعيدات
تاريخية وأصول معرفية ،ومعرفة هذه الحقائق التاريخية يجعله قادرا على تجداوز االرتبدا المنهجدي ويحددد
مسار عمله الحالي ،فضال عن أن المفاهيم التي يتبناها النقد تتسم بالطابع المنهجي الذي يتميز بالدقة من جهدة
وهي تتصل بالمنهج ،والطابع الثقافي الذي يحمل أكثر من وجده ويعبدر عدن أكثدر مدن داللدة مدن جهدة أخدرى
وهدي تتصدل بالناقددد وشخصديته وثقافتده ،فالناقددد إذن يجدب أن يستحضدر مددن تداري النقدد مددا يعينده علددى درء
األخطاء المنهجية ويحافظ على الشروط الموضوعية وهذا ما يوفره تاري النقد له.
ومن جانب النظرية النقدية فإن معرفة الناقد بحدود النظرية التي يريد تطبيقها على نصه يسدهم إلدى
حد كبير في تقليص األخطاء المنهجية التي قد يقع فيها ،كما أنها تسهم في إعطداء وجهدة واضدحة عدن طبيعدة
الممار سددة النقديددة ،فددنحن نعتقددد أن أحددد األسددباب الرئيسددة التددي تسددهم فددي جعددل الممارسددة النقديددة سددطحية
تشرب الناقد لمعطيات النظريدة التدي يشدتغل عليهدا؛ وتتضداع مناسدبات التناقضدات فدي
وعشوائية هو عدم ّ
التحليل كلما كانت المفاهيم والمصطلحات والمناهج غير واضحة لدى الناقدد ،ومدن هندا يدأتي تأكيددنا علدى أن
رعيال لي بالقليل من النقاد الناش ين يمارسون لعبة خطيرة تسمى النقد على غير هدى ،ونعتقد أن االتهامات
التي توجه لقسم كبير من الممارسات النقدية اليوم وتصفه بالغموض والتشدويش والعبدث ،سدببه عددم وضدوح
النظرية لدى الناقد ،وبالتالي يسيء استعمال مقوالتهدا ،ممدا يدؤدي إلدى انتداج خطابدات نقديدة غيدر ناضدجة أو
سطحية .ولذلك بات من الضروري لكل من ينبري للتحليل النقدي أن يطلع إطالع العالم بالنظرية النقدية ومدا
تتولد عنها من مناهج وأفكار ،ألن التطبيق النقدي هو االختبار الحقيقي للنظرية ،إذ إن لكل نظرية منهجها أو
مناه جها التي تتميز بالوحدة من جهة واالنفصال من جهة أخدرى بنداء علدى الزاويدة التدي تسدلط عليهدا عدسدة
النقد.
ولكي تكون العملية النقدية ناجحة فدإن التداري والنظريدة والتطبيدق يسداعد أحددها اآلخدر فدال يمكدن
للتاري أن يوضح مزاعمه دون االستشهاد بالنصوص والتدليل بالنظريدة ،وال يمكدن للنظريدة أن تسدتقيم دون
إطار تاريخي وهددف تحليلدي ،كمدا أنده ال يمكدن للتطبيدق أن يدنجح دون االسدتعانة بالنظريدة والتداري  ،ولكدن
الفكرة المهيمنة حتما ستكون ألحدها بمساعدة الجانبين اآلخرين حسب مجال تنداول كدل منهدا ،فالتداري يتقددم
عندما نتحدث عن التاري والنظرية تتقددم إذا كدان المقدام للنظريدة ،والتطبيدق يهمدن اذا كاندت الغايدة تحليليدة،
وهكذا..
فال مناص إذن من القول أن الخطاب النقدي خطداب تضدافري يتمتدع بخصدائص بنيويدة تجعدل منده
خطابددا منسددجم العناصددر ،ال يمكددن تحليلدده دون رؤيددة منطقيددة كليددة وثقافيددة ،بحيددث أن تحليددل أي جددزء فيدده
يستدعى حضور بقية األجزاء.
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